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Krisztus, a mindenség királya, főünnep

JÁRVÁNYÜGYI
INTÉZKEDÉSEK:
A
járványügyi helyzet és az állami előírások szigorodása
nyomán Főegyházmegyénkben 2021. november 7-től
az alábbi rendelkezések léptek életbe:

a történelem végső, nagy napja felé, amikor Krisztus,
mint Úr és Király jön el, hogy ítélkezzék az emberiség
fölött.

1.

A szenteltvíztartók ismét üresek legyenek,
használjuk a kézfertőtlenítőt.

2.

A szentmiséken és más liturgikus cselekmények
során mellőzzük a kézfogást.

3.

Templomainkban és zárt helyiségekben tartott
rendezvényeken használjunk maszkot!

4.

Az áldoztatás csak kézbe történhet.

GYÓNTATÁS RENDJE A TEMPLOMBAN:
Forgács Alajos, plébános:
Hétfő-kedd:
7.30-8
Csütörtök-péntek:
7.30-8
Vasárnap
7.30-10.30; 19.30-20.15
Lambert Zoltán, nyugdíjas plébános
Első péntekeken:
17 órától
Vasárnap:
11
Máté Kristóf, káplán
Szerda:
7.30-8
Szombat:
7.30-8
Vasárnap:
11,18
Vargha Zsolt atya
Csütörtök:
18
Péntek:
18
Vasárnap:
9,11
Az előre tudott változást megfelelő módon
hirdetjük. Az esetleges változásért (betegség, egyéb
elfoglaltság) elnézést kérünk.
KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE az egyházi év
utolsó vasárnapja, mely kiemeli Krisztusnak a
világmindenségre kiterjedő királyságát és előremutat

KERESZTELÉSI MEGBESZÉLÉS: Minden
pénteken 18.30-19.15 között a régi templomi irodában
(templom oldalán hátul) várja Kristóf atya azokat a
szülőket, akik szeretnék, hogy gyermekük a
keresztség szentségében részesüljön.
M1NISTRÁNS AVATÁS ünnepi szertartása
lesz a mai vasárnapon, november 21-én a 9 órai
szentmise keretében. Imádkozzunk e gyermekekért és
fiatalokért, hogy hűségesen végezzék szolgálatukat!
SZENTSÉGIMÁDÁS TEMPLOMUNKBAN:
hétköznapokon: 7.30-8.00, pénteken 18.30-19.30-ig
is, vasárnap 17.00-17.45 között van szentségimádás a
kitett Oltáriszentség előtt. ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJÁTÓL
VÁLTOZIK A REND: VASÁRNAP NEM DÉLUTÁN, HANEM AZ ESTI 6
ÓRAI SZENTMISE UTÁN HELYEZZÜK KI AZ OLTÁRISZENTSÉGET.
Mindezek jó alkalmak arra, hogy egyénileg vagy
közösségben
találkozhassunk
Jézussal
az
Eucharisztiában.
KÖNYVTÁRI PROGRAM: „Az evolúció
misztériuma”
címmel
könyvismertetés
és
beszélgetéssorozat kezdődött a torony földszintjén,
mely a mai vasárnapon és december 5-én 16-18 óra
között folytatódik a torony földszintjén.
ADVENTI
KOSZORÚ
KÉSZÍTÉST
tervezünk november 26-án, pénteken 16-19 óra között
a kistemplomban. Aki szívesen részt vesz e
programban, várjuk jelentkezését. Szervező: Réti
Katalin.
BÁRDOS LAJOS ÉNEKKAR Az énekkar
szeretettel hív új tagokat sorai közé. Próbáikat
keddenként 6-8-ig tartják a plébánián.

BUDAPEST VÁROSMAJOR JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA
1122 Budapest Csaba u. 5.  Honlap: www.varosmajoriplebania.hu
Bankszámlaszám: OTP 11712004-20037934
Elérhetőségek: 212-4656  06-20-8280-555  email: vmajorplebania@hcbc.hu
Irodai ügyelet: Ignotus u. 9. Kedden és csütörtökön: de. 10.00-12.00, du. 16.00-17.00, Szerdán: du. 16.0017.00 Sürgősségi betegellátás: 213-9620
Urna ügyintézés: kedd de. 10.00-12.00 és csütörtök de. 10.00-12.00
Miserend: hétköznap: 7.00, 8.00, 18.00 vasárnap: 7.30, 9.00, 11.00, 18.00, 19.30
(Diákmise: 9.00 Nagytemplom, Ifjúsági mise: 19.30)
Szentségimádás: hétfőtől szombatig 7.30-8.00, pénteken 18.30-19.30, vasárnap 17.00-18.00
Szeretetláng imaóra: minden csütörtökön 17.00  Rózsafüzér minden szombaton 17.15
Kölcsönkönyvtár (a torony földszintjén): vasárnap 10.00-11.00
Felelős szerkesztő: Forgács Alajos plébános

GYŰJTÉS A KARITÁSZ JAVÁRA: A mai
vasárnapon, november 21-én, Krisztus király
vasárnapján országos gyűjtést tartunk a Karitász
javára.
ADOMÁNYGYŰJTÉS: A Szent László
Társulat, a Rákóczi Szövetség és a Máltai
Szeretetszolgálat
együttműködésben
„Összetartozunk ajándékai” gyűjtést szervez Advent
első napjaiban a mi plébániánkon is. Elsősorban
tárgyi adományokat, tartós élelmiszert és tartós
édességet kérnek a szervezők. A gyűjtés
kedvezményezettjei: erdélyi, kárpátaljai és délvidéki
gyermekotthonok, valamint szilágysági, keletfelvidéki magyar diákok és kiemelten néhány olyan
külhoni család, ahol a gyermek a járványban
elvesztette egyik szülőjét.
Az adományokat Advent első hetében gyűjtjük
majd (november 28 - december 5. között) a Szent
László kápolnában. (A bejárati ajtótól jobbra.)
MAJORI IMALÁNC: Novemberben az alábbi
hivatkozáson csatlakozhatnak a kedves hívek az
imalánchoz:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pK8qoLIF5
iARMu1omHEZ1d3pVf_3KeiVdCtNDiiuliA/edit#gi
d=195934585
VÁROSMAJORI MEGÚJULÁS: A Plébániai
Képviselőtestület
(KVT)
tagjaiból
Megújulás
munkacsoport alakult Michael White atya Újraépítve
című könyve nyomán. A munkacsoport e könyv témáit
plébániánkra alkalmazva több fejezetből álló
munkaanyagot készített.
Ezt az anyagot széles körben is szeretnénk
megismertetni és megbeszélni. Ezért a munkaanyagot
fejezetenként feltesszük a használatban lévő listákra,
illetve korlátozott számban nyomtatott formában is
kitesszük az ingyenes asztalra. (Kérjük, a nyomtatott
anyagot csak azok vigyék el, akik elektronikus
hozzáféréssel nem rendelkeznek.)
Minden hónap első szombatján16.00-tól (dec. 4., jan.
8., febr. 5. és márc. 5.) az aktuális fejezetről ismertetést és
interaktív megbeszélést tartunk a Kistemplomban.
Reményeink szerint a közös jövőről történő közös
gondolkodás
gyümölcsöző
lesz,
megalapozza
elhatározásainkat és cselekedeteinket is.
Kérjük, hogy a dokumentumot olvassátok el, és
mondjátok el a véleményeteket! Aki a meghirdetett
alkalmakon nem tud részt venni, annak jobbító
észrevételét
írásban
várjuk
a
majori.plebania+megujulas@gmail.com címre.
SZENTMISÉK KÖZVETÍTÉSE: Vasárnap a 9
és 11, hétköznaponként a 7 órakor kezdődő szentmisét
közvetítjük templomunk youtube csatornáján. Egyéni
kérésre más szentmisét is közvetítünk. Ez esetben
kérjük, igényüket jelezzék az irodában vagy a
sekrestyében. A reggel 7 órai szentmisét a Katolikus
Rádió és a Bonum Tv is közvetíti.
IRODAI NYITVATARTÁS: A plébánia iroda az
Ignotus u. 9. cím alatt található. Kérjük, hogy az irodát
ügyeleti időben keressék személyesen vagy telefonon.

Kérjük, hogy az irodában viseljenek maszkot. Ügyeleti
idő: kedden és csütörtökön délelőtt 10-12 és délután 1617 óra között,
szerdán: délután 16-17 óra között.
E-mail címünk: vmajorplebania@hcbc.hu
Telefon: 061/212-4656, 0620/828-0555.
URNA ÜGYINTÉZÉS: Kedden és csütörtökön délelőtt
előzetes telefonos megbeszélés szerint.
EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS, („egyházi adó”).
Ez a pénz a plébániához lakcím szerint tartozó, vagy
rendszeresen a plébániát látogató hívek név és lakcím
szerint is vállalt hozzájárulása a templom és a plébánia
kiadásaihoz. Köszönjük a legkisebb adományt is.
A befizetés történhet az irodában vagy banki
átutalással. Az utóbbi esetben a megjegyzés rovatban
kérjük feltüntetni: „egyházi hozzájárulás”. Továbbá
lezárt borítékban bedobhatják a perselyezők kosarába
vagy a perselybe is. Ekkor a borítékban kérjük feltüntetni
a nevet, lakcímet és az összeget.
Bizalommal kérjük plébániánk kedves híveit, hogy
aki még ebben az évben nem tett eleget lelkiismereti
kötelezettségének,
támogassa
hozzájárulásával
plébániánk anyagi kiadásait.
Tájékoztatásul két számadat: Idén közüzemi
költségeink (gáz, villany, víz és csatorna) 4,5 millió Ft-ot
tettek ki. A hozzájárulásokból (adóból) származó
bevételünk: 6,43 millió forint. Minden más kiadásra e
forrásból – a közüzemi költségek levonása után – csupán
1,93 millió forint maradt. (Szeptember 30-i adat)
JELES NAPOK A HÉTEN:
Hétfőn: Szent Cecília, szűz és vértanú
Kedden: Szent I. Kelemen pápa és vértanú, Szent Kolumbián
apát
Szerdán: Dung-Lac Szent András, áldozópap és társai,
vértanúk
Csütörtökön: Alexandriai Szent Katalin, szűz és vértanú
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN:
Szanyi Janka (11.21.)
Dömök Marcel (11.21.)
Schuler Fülöp (11.28.)
Ullrich Dafni (11.28.(
Isten éltesse a gyermekeket, szüleiket és keresztszüleiket!
HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN:
Sebestyén Mátyás – Chou Wen Chien (11.27.)
A HETI SZENTMISÉK OLVASMÁNYAI:
Vasárnap: Dán 7,13-14; Jel 1,5-8; Jn 18,33b-37
Hétfő: Dán 1,1-6.8-20; Lk 21,1-4
Kedd: Dán 2,31-45; Lk 21,5-11
Szerda: Dán 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Lk 21,12-19
Csütörtök: Dán 6,12-28; Lk 21,20-28

Péntek: Dán 7,2-14; Lk 21,29-33
Szombat: Dán 7,15-27; Lk 21,34-36
Vasárnap: Jer 33,14-16; 1Tessz 3,12-4,2; Lk 21,25-28.3436

